


Idégrundlag
Sankt Vincent Gruppernes (SVG) 
hjælpearbejde er inspireret af den 
franske katolske præst Vincent de 
Paul (1581-1660), der kom fra fatti-
ge kår. Han viede sit liv til at lindre 
nøden blandt de dårligst stillede i 
samfundet.

Mission
SVG's mission er gennem udvalgte 
projekter at fjerne eller lindre nøden 
for syge og fattige primært i udvik-
lingslandene. 

Vision
– sikre at antallet af bidragsydere 
øges.
– støtte projekter, hvor der ydes 
hjælp til selvhjælp.
– sørge for, at hjælpen går til mindre 
projekter, som glemmes af de større 
hjælpeorganisationer.
– udbygge og vedligeholde Sankt 
Vincent Gruppernes kontaktnet på 

modtagersiden i udviklingslandene 
samt på bidragsydersiden i 
Danmark.
– informere bidragsyderne om aktu-
elle projekter, så bidragyderne får 
større indsigt i levevilkårene, for de 
mennesker foreningen vælger at 
støtte.
– basere vores aktiviteter på frivil-
ligt ubetalt arbejde, hvor alle ind-
samlede midler ubeskåret går til de 
støttede projekter.

SANKT VINCENT GRUPPERNE

Katolsk organisation
Sankt Vincent Grupperne (SVG) er en katolsk 
humanitær hjælpeorganisation, som har ek-
sisteret i 53 år. Biskop Czewlaw Kozon skrev i 
anledning af 50 årsjubilæet for tre år siden: 
”Vincentgruppernes langvarige støtte til
mindre projekter dækker et specielt
behov, som ikke tilgodeses af de større
hjælpeorganisationer. Den hellige Vincent af 
Paul forenede forkyndelse med omsorg for de 
nødlidende.”

Vi har som kristne en særlig forpligtelse
til at hjælpe vore medmennesker, så vor tro 
kommer synligt til udtryk, fortsætter biskop-
pen. Da der fortsat er et stort behov for hjælp, 
er det mit håb, at mange vil støtte Vincent-
grupperne i deres fortsatte arbejde.
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Brev fra Congo

Kære alle,
Jeg vil gerne fortælle jer om de to årstider i Congo. 
Først er der den tørre årstid, som begynder i maj, og 
som varer til oktober. Derefter har vi regntiden, som 
begynder i slutningen af oktober og varer til maj.
Regnen er meget stærk og forhindrer, at man kan 
plante grøntsager og andre planter. Undtagen  Ma-
niok, som er et basis næringsmiddel. Det er en årstid, 
som vækker glæde, fordi alt er grønt, og især fordi vi 
har vand til vores huse, vores poliklinikker, til kost-
skolerne/kosteleverne  o.s.v.

Den tørre årstid er til gengæld trist, fordi alt er 
støvet og gråt.

Normalt ville man kunne plante grøntsager, men 
manglen på vand forhindrer os i at gøre det, fordi 
man må gå til  floden for at øse vand op med blik-
dunke (når man vil skaffe vand). Vi venter utålmodigt 
på den anden årstid, for at få det vand, som vi i høj 
grad mangler.    

Det er grunden til, at vi stræber efter at bygge 
cisterner/vandtanke, som tillader os at opsamle regn-
vand og lagre det til den tørre årstid, fordi det er me-
get hårdt at leve uden vand og at hjælpe de mennes-
ker, som bor i nærheden, især de syge. En vandtank er 

en utrolig hjælp for os og for befolkningen, som lider så meget.   
Angående spørgsmålet om vores Land Cruisers tilstand: Den har 
allerede kørt tre år og med de dårlige veje bliver den hurtigt øde-
lagt. Snart vil vi være tvunget til at bede om hjælp til et køretøj, som 
kan erstatte den, men jeg ved, at Sankt Vincent Grupperne hjælper 
ved projekter, som ikke kræver for mange penge. 

Jeg håber, at jeg har givet jer en idé om, hvordan vi lever. 
Tak til hvert medlem af Sankt Vincent Grupperne for at være 

med os ved at hjælpe os  måske ved at undvære noget for at dele 
med de fattigste. 

Gud give jer altid hundredfold tilbage, og velsignet være jeres 
børn og hele jeres familie.

 Jeres
Sr. Blanca Perez
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15 projekter i 10 forskellige lande
Sankt Vincent Grupperne (SVG) har (maj 2012) 15 projekter 
kørende i 10 forskellige lande. De er fordelt med to i Sydame-
rika (Peru og Brasilien), to i Mellemamerika (Haiti), seks i 
Afrika (Congo, Uganda og Sydsudan), fire i Asien (Vietnam 
og Indien) og et enkelt i Europa (Ungarn).

Alle bidragsmodtagere indgår toårige kontrakter. Formålet 
med det er at få formaliseret samarbejdet. SVG forpligter sig 
herefter til et årligt beløb, som udbetales hvert kvartal i to år. 
Kontrakten kan herefter forlænges ved fornyet ansøgning.

– hermed sikres projektets målgruppe f.eks. med mad, 

medicin eller skolegang. Bidragsmodtagerne skal til gengæld 
sørge for, at pengene bruges til formålet og holde løbende 
kontakt med SVG både i form af rapporter og fotos. 

Hvert projekt har et formål, en målgruppe samt et projekt-
beløb. SVG har underskrevet 12 kontrakter. En af kontrak-
terne, er med redemptoristpater Athanase Nsiamina i det 
uroplagede Congo. I 2011 blev det aftalt at støtte projektet 
med 25.000 kr., pr. år, og at den går til 200 elevers undervis-
ning, skolematerialer og lærermaterialer. P. Athanase er i 
stand til at give undervisning for 1,50 kr. pr. dag. 

Hjælpen går til mindre projekter, som 

Fotos fra projekter i Vietnam og Indien.
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ofte glemmes af andre organisationer

240 vietnamesiske småbørn i alderen 1 til 5 år får i helt et år 
mælk hver dag. Den forbedrer og styrker børnenes sundhed 
og gør dem mere modstandsdygtige over for sygdomme. Det 
koster faktisk kun 24 øre om dagen – svarende til 90 kr. om 
året at give et barn mælk hver dag.

Projektet Dong Dai drives af franciskanere, som også har 
fået tilladelse til at tage sig af syge, behandle dem og til at 
give medicin. Kontakten hertil varetages af sognerepræsen-
tant Dennis Raymond Jensen fra menighederne på 
Frederiksberg og Stenosgade påVesterbro.

Vietnam
Sankt Vincent Grupperne indgik i 2011 kontrakt med sognet 
i Marcapata i de peruvianske Andesbjerge. Det betød, at p. 
Peter Tantholdt Hansens arbejde for de fattige indianere 
kunne fortsætte.

Jesuitten p. Antionio har ansvaret for projektet med dan-
skeren Elin Hansen som ihærdig og kreativ daglig bestyrer.

Hun har etableret et lille landbrug i den nærliggende 
landsby Amacho. Herfra forsyner hun skolebespisningen i 
Marcapata med friske råvarer såsom blommer, pærer, fersk-
ner samt grøntsager.

Peru
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I løbet af det sidste år har vi fornyet projektansøgninger og 
kontrakter med de fleste af vore bidragsmodtagere.

Hidtil har vi ikke kunnet love en bestemt årlig støtte til de 
enkelte projekter, da de indkomne bidrag varierer en del fra 
år til år.

Det er et stort ønske fra bidragsmodtagerne, at der kan 
træffes aftaler om en minimumsstøtte over et par år, så der er 
sikkerhed for, at de støttede projekter kan gennemføres. Det 
kan vi kun honorere, hvis vi har sikkerhed for vore indtægter.

Vi vil derfor anmode Dem om at tegne en 10-års kontrakt, 
hvor man aftaler en fast årlig ydelse i 10 år.

Som bidragsyder giver det flere fordele: Der er ikke noget 
loft over indbetalingen. Hele beløbet er fradragsberettiget. 

Hvis der oprettes en fast overførsel i netbank går det hele 
automatisk, uden man skal huske på det.

For Sankt Vincent Grupperne vil det være en kæmpe for-
del, fordi vi så kan indgå kontrakter med et aftalt støttebeløb. 

De eksisterende 10-års kontrakter (maj 2012) giver os 
85.000 kr. om året. Det er vores håb og ønske, at vi kan fordo-
ble dette beløb.

Vi håber, at mange af vore faste bidragsydere vil indgå en 
10-års kontrakt, så vi kan udvide og forbedre  hjælpen til 
vore støttemodtageres projekter.

Blanketten til indgåelse af 10-års kontrakter kan findes på 
vores hjemmeside – eller send en mail til vor kasserer:
henrik@vincentgrupperne.dk

Flere fordele ved at tegne en 10-årskontrakt



Bestyrelse
Sankt Vincent Grupperne daglige arbejde varetages af en 
bestyrelse, der består af fem personer (maj 2012). Alle arbejder 
frivilligt. Hvert bestyrelsesmedlem har med mindst ét projekt 
at gøre, hvor medlemmet sørger for kontakten til et projeksted 
samt for kontraktudforming og opfølgning af projektet / pro-
jekterne. Bestyrelsen holder 6 - 8 møder om året.

Bestyrelsen har udformet en strategiplan gældende for tre år. 
Hermed kan vi bedre opfylde vores mission, som kort går ud 
på at støtte udvalgte katolske projekter for at fjerne eller lin-
dre nøden for fattige og syge hovedsageligt i udviklingslande. 

Strategien er inddelt i fem hovedområder: Fundraising, 
kommunikation med bidragsmodtagere og -ydere, PR samt 
organisation, økonomi og administration.

Det er vigtigt for vor strategi, at alle indsamlede penge 
skal gå til projekter. Mærkes et bidrag til ét bestemt projekt, 
sørger Sankt Vincent Grupperne for, at pengene bruges til 
det angivne formål. Vore administrationsudgifter betales via 
donationer. Det betyder, at bidragydere trygt kan regne med 
at hele deres indbetaling går til de ønskede formål.

Poul Skallerup
(Formand)
Sortemosen 60
3450 Allerød 
Tlf 48 17 64 98
poul@vincentgrupperne.dk

Henrik Loldrup
(Kasserer)
Svenstrupvej 3 A
2970 Hørsholm
Tlf. 45 76 35 20
henrik@vincentgrupperne.dk

Melissa Loldrup,
Stig Gelslev
og Knud Kluge

De fleste projekter har småbørn, 
større børn og unge som mål-
gruppe.

Strategi og bidrag
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Indbetaling af din støtte på følgen-
de konti:
Girokonto: Ved brug af giroblan-
ket:  109 7164
Ved konto overførsel: 
3347 (000)109 7164
Eller Bank konto:
Danske Bank, reg.: 3347, Holte 
afd. Konto nummer: 4130 090079
Beløbet du sender er fradragsbe-
rettiget iflg- ligningslovens § 8a. 
Beløb op til 15.000 kr. kan fradra-
ges i skatten.For at få fradrag skal 
du opgive dit personnummer til 
os, så ordner vi resten.

Sådan kan 
du hjælpe

Samarbejde
med menigheder

Kontakt
Formand
Poul Skallerup
Telefon 48176498
E-mail: poul@vincentgrupperne.dk

www.vincentgrupperne.dk

Lokalgrupper

Sankt Laurentii Kirke, Roskilde: Bo Johansson
Sct. Annæ Kirke, Amager: Marie-Leonore Chris-
tensen 
Sankt Mariæ Kirke, Frederiksberg og Jesu Hjerte 
Kirke, København V: Dennis Raymond Jensen

Sankt Vincent Grupperne  (SVG) har nu fået etable-
ret lokalgrupper i enkelte katolske menigheder: Jesu 
Hjerte på Vesterbro, Skt. Mariæ på Frederiksberg, 
Skt. Annæ på Amager og Sankt Laurentii Kirke i 
Roskilde.

Formålet er at skabe et større lokalt engagement 
for specifikke projekter. Ligeledes vil lokalgrupperne 
gøre SVG’s arbejde mere synligt i håbet om at kunne 
udvide den faste støttekreds.

Lokalgruppen sikrer bl.a., at SVG’s pjece og andet 
PR materiale er tilgængeligt i sognet. Lokalgruppen 
har direkte kontakt til sognepræst og menighedsråd.


